
GABINETE DA REITORIA 

 
 

EDITAL Nº 014 /2021-GRE 
 

RETIFICAR O EDITAL Nº 113/2020-GRE, RELATIVO 
SORTEIO DO PONTO DA PROVA DIDÁTICA COM 
ARGUIÇÃO DO 3º PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – PSS3-2020, PARA CONTRATAÇÃO 
DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR POR TEMPO 

DETERMINADO. 
 
 

O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso 

das atribuições legais e estatutárias,  
considerando o Edital nº113/2020-GRE, de 10-12-2020 e a necessidade de 

orientar procedimentos a evitar deslocamentos e aglomeração de pessoas para sorteio 
do ponto da prova didática com arguição, face a pandemia da COVID-19. 
 

TORNA PÚBLICO: 

 
Art. 1º - A Retificação do Edital nº113/2020-GRE, de instruções para abertura de 
inscrições e realização do 3º Processo Seletivo Simplificado 2020 - PSS3-2020, para a 
contratação de Professor de Ensino Superior para Atendimento Educacional 
Especializado aos acadêmicos com deficiência/necessidades especiais da UNIOESTE, 
na área de conhecimento, matéria de Educação Especial, relativo ao Sorteio do Ponto 
da Prova Didática com Arguição nos itens a seguir:  
 
9.3 – A Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos – COGEPS,  
realizará de forma remota às 9h, do dia 23/02/2021, e transmitido em tempo real pelo 

endereço:  https://www.facebook.com/unioesteoficial/live/, os procedimentos para o 
sorteio de um único número de ponto dentre os cinco (05) pontos da listagem do 
conteúdo programático para a prova didática com arguição, publicados no item 1.10 do 
edital de abertura, que servirá para todos os inscritos PSS3-2020, dispensando a 
presença dos candidatos nesse ato. 
 
10.13 – O candidato que não comparecer na prova didática com arguição, mesmo que 
tenha assinado a listagem de presença da ordem de apresentação ou não entregar o 
plano de aula no início da prova didática receberá nota 0,00 (zero) no mapa de notas e, 
automaticamente, será desclassificado. 
 
Art. 2º - Tornar sem efeito os itens 9.8, 10.3, 10.4 e 10.5 do Edital nº113/2020-GRE, e 
os horários no item 6.2 do cronograma para recepção de candidatos. 
 
 

https://www.facebook.com/unioesteoficial/live/


 
Art. 3º - Demais informações do Edital nº 113/2020-GRE, permanecem inalteradas. 

 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
 

Cascavel, 08 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 
Reitor 
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